Sídlo APÚMS v SR: Námestie S.H.Vajanského č. 1, 036 01 Martin
IČO: 30843570
DiČ: 2022458680

Organizačné pokyny:
1. Prihlásiť sa môžete vyplnením elektronickej návratky, najneskôr do 14.05.2018.
2. Cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia.
Účastnícky poplatok na osobu pre členov APÚMS SR:
118 € – v dvojlôžkovej izbe
148 € – v jednolôžkovej alebo dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou
70 € – bez ubytovania
Účastnícky poplatok na osobu pre nečlenov APÚMS SR a čestných členov:
150 € – v dvojlôžkovej izbe
180 € – v jednolôžkovej alebo dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou
100 € – bez ubytovania
Účastnícky poplatok uhraďte na účet APÚMS SR:
6929914001/5600 (SWIFT: KOMASK2X, IBAN: SK1956000000006929914001)
vedený v Prima banke Slovensko a.s. (ako variabilný symbol uveďte IČO vysielajúcej
organizácie ).
V cene poplatku sú započítanné režijné náklady spojené s organizáciou seminára,
ubytovanie, 2x obed, 1x večera, 3x občerstvenie a miestny poplatok. Parkovné a vstup do
hotelového vitálneho sveta ELEMENTS AQUA & RELAX pre ubytovaných hostí sú grátis.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade a spolu s výpisom z účtu o úhrade
tvorí doklad pre zúčtovanie.

ODBORNÝ
KONZULTAČNÝ
SEMINÁR
APÚMS SR

Nie sme platcami DPH.
Počet rezervovaných kapacít na ubytovanie je limitovaný a preto ako rozhodujúce
kritérium bude zohľadnený termín úhrady poplatku. Vzhľadom k uvedenému návratku
zasielajte čím skôr. V prípade Vašej neúčasti účastnícky poplatok vraciame len ak svoju
účasť stornujete najneskôr do 15.05.2018.

POZVÁNKA
Skutočné interaktívne
konzultácie s možnosťou
zapájania sa, kladenia
otázok a zasahovania do
výkladu, s priestorom na
konkrétne otázky a
odpovede
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23.05 - 24.05.2018
Hotel Sitno, Vyhne

Odborný lektor a konzultant:
doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD.

II. časť: Všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy obcí
Termín: 23.05.2018, 14.30 - 17.30 hod.

Organizačný garant:
Ing. Miroslav VEREŠ

1. Problémy pri vydávaní VZN a vnútorných predpisov obce: príprava, vydanie a
aplikácia VZN
2. Ktoré činnosti obec upravuje VZN
3. Ktoré oblasti obec nemôže upravovať VZN
4. Dôvody častých protestov prokuratúry a zrušenia VZN súdom
5. Vnútorné predpisy obce
6. Kompetencie zastupiteľstva a starostu k vnútorným predpisom a ich právna
záväznosť,
7. Najčastejšie nedostatky v normotvorbe obcí - praktické skúsenosti

Kontakt:
predseda@apums.sk, 0905 708 291
Prezentácia účastníkov:
23.05.2018, od 08.30 hod.

17.45 - 18.30 večera

I. časť: Susedské spory, sťažnosti a petície a úlohy starostu, komisií,
kontrolóra a zastupiteľstva v nich
Termín: 23.05.2018, 10.00 - 12.30 hod.
1. Predmet susedských sporov: aktuálne praktické príklady zo zhodnotenia previerok
prokuratúry v Košickom kraji
2. Konanie v susedských sporoch
3. Úloha starostu, komisií a zastupiteľstva v susedských sporoch
4. Dozor prokuratúry a rozhodnutia súdov v susedských sporoch
5. Súvisiace podania: sťažnosti a petície (nová právna úprava)
12.40 - obed
13.20 do 14.30 hod. - ubytovanie účastníkov a osobné voľno

III. časť: Konzultácie a diskusia k aktuálnym legislatívnym problémom v
samospráve s možnosťou aj individuálnych konzultácií
Termín: 23.05.2018, 18.45 - 20.00 hod.
IV. časť: Najnovšie zmeny v právnom postavení obcí
Termín: 24.05.2018, 09.00 - 12.00 hod.
1. Najnovšie rozhodnutia súdov vo veci obecných/mestských obchodných spoločností
2. Register partnerov verejného sektora - obmedzenia pri nakladaní s majetkom obce
od 1. februára 2017 podľa nového zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (protischránkový zákon).
3. Nové pravidlá Notárskeho poriadku pre vyjadrenie obce k vydržaniu nehnuteľnosti.
4. Minimálna a štátna pomoc - Dôvod hodný osobitného zreteľa a dotácie ako forma
pomoci a povinnosti obce voči štátnym orgánom podľa nového zákona č. 358/2015
Z. z. o štátnej pomoci.
12.15 - obed

